
 

                                                                                   
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2021-05-03 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Gunnar Elmroth 

Göran Kullberg 

Hugo Nilsson 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

 

 

§ 285 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat.   

 

§ 286 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 287 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 210406 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 288 Ekonomi aktuellt läge  

Hugo redovisade vad som hänt inom ekonomin sedan föregående möte. Det rör sig främst om 

intäkter av DM-tävlingar och kostnader för dessa till Svensk Bridge. Dessa tävlingar ger ett visst 

överskott.  

 

§ 289 DM-Damer 

Inför arrangemanget av DM-damer beslöts tidigare att räkna på imp istället för vanlig beräkning 

om antalet blir 6 eller 7 par. Efter att styrelsen lagt upp en provtävling med 6 par och beräkning 

enligt imp så beslutade arbetsutskottet att det inte var praktiskt att genomföra tävlingen med det 

beräkningssättet. Det beslutet skickades sedan ut till samtliga anmälda DM-dampar. 

Styrelsen beslöt att godkänna beslutet om en normal beräkning i våra DM-tävlingar. 

 

§ 290 DM-Par  

Endast 5 par är anmälda till DM-par som spelas till helgen. Kenneth skickar ut en påminnelse till 

de spelare som är aktiva på BBO. Trist att konstatera att intresset är så dåligt med ca 65 spelare 

som är aktiva på BBO. 
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§ 291 Skrivelse beträffande domslut och beräkning vid DM-Veteraner  

Kenneth har fått en omfattande skrivning beträffande händelser kring tävlingen DM-Veteraner. 

Skrivelsen var bara mailad till Kenneth och innehöll synpunkter på vad som bör förbättras. 

Eftersom det inte föreligger någon överklagan eller begäran om nytt domslut och endast mailad 

till en ur styrelsen så beslutade arbetsutskottet att inte ta upp skrivelsen i styrelsen. Inblandande 

tävlingsledare har fått kopia av skrivelsen. 

Vid föregående sammanträde beslöts att införa rutiner för DM-tävlingar som skall gälla när 

spelet sker på BBO, se § 280. Att göra ett domslut på BBO är betydligt mera komplicerat till 

skillnad då samtliga inblandade finns tillgängliga i spellokalen, speciellt om man är flera 

tävlingsledare som behöver diskutera igenom vad som hänt. Detsamma gäller också för att 

sammankalla en jury. 

 

§ 292 Avtal uthyrning av brickläggningsmaskin 

Kenneth presenterade ett förslag på skrivning av avtal som gäller uthyrning av våran andra 

brickläggningsmaskin. Beslöts att godkänna förslaget på avtal och presentera det för Anders och 

Åre/Järpens BK. 

 

§ 293 Live Bridge 

Svensk Bridge har skickat ut en inbjudan om ”Live Bridge” till klubbar och distrikt, se bilaga.  

Det finns 4 datum i juni att välja mellan. Diskussionen sker On Line och gäller idéer om hur vi 

kommer igång med spelet i våra ordinarie spellokaler. 

 

§ 294 Nästa möte 

Beslöts att boka nästa möte till 31 maj kl 18.00. 

 

§ 295 Övriga frågor 

Jämtland-Härjedalens distriktsförbund brukar starta upp med sommarbridge första veckan i juni 

fram till slutet av augusti. Ett förslag var att vi prövar på att göra det även denna sommar men nu 

på BBO pga pandemin. Diskuterades också vilka möjligheter som finns att genomföra spel i vår 

spellokal. Eftersom det är för tidigt att öppna upp med tanke på att många saknar en komplett 

vaccinering ännu så är det inte aktuellt f.n. 

Beslöts att starta upp sommarbridgen 7 juni med en spelavgift på 30 kr/spelare. Inbjudningar och 

information om denna uppstart skickas ut av Kenneth till våra BBO-spelare samt närliggande 

klubbar. 

   

§ 296 Avslutning 

Ordförande avslutade kvällens möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


